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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

اعظم طالقانی، فرزند سید محمود 
طالقانی اولین زنی است که خود را نامزد 
ریاست جمهوری در ایران کرد؛ آن هم 
نه یک بار، بلکه ســه بار. آخرین بار در 
انتخابات سال 96 در حالی که با »واکر« 
به ســختی راه می رفت، برای ثبت نام 
حاضر شده بود؛ البته با علم به اینکه این 
بار هم مانند دو دفعه قبلی رد صالحیت 

خواهد شد. 
خودش گفته بود »آمده ام تا تکلیف 
رجل سیاسی را مشخص کنم.« طالقانی 
معتقد بود که آنچه بــه عنوان رجال در 
اصل 15 قانون اساســی آمده، معادل 
جنس مرد نیست. یک بار در گفتگویی 
توضیــح داده بود: »خودم شــنیدم از 
مرحوم بهشتی پرسیدند منظور از رجال 
چیســت، گفتند منظور شخصیت و 
نخبگان سیاسی است. تا االن این جمله 
در حافظه من حفظ شــده. برای اثبات 
اینکه قرآن هم نظرش این نیســت در 

قرآن هم تحقیق کردم.«
او تابســتان پارســال در حالی که 
تالشــش برای تعییــن تکلیف رجل 
سیاسی به جایی نرسیده بود، درگذشت. 

امید واهی
حاال اما طرح تازه مجلس برای اصالح 
قانــون انتخابات ریاســت جمهوری، 

فرصتی تازه برای تعییــن تکلیف این 
ابهام و باز کردن راه بــرای ورود زنان به 
عرصه ریاست جمهوری است. زمانی که 
موضوع اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری مطرح شد، بسیاری این امید را 
پیدا کردند که بدین ترتیب شاید باالخره 
مناقشه 40 ساله بر سر کاندیداتوری زنان 
نیز پایان یابد؛ اما آنچه از شواهد و قرائن 
و اظهارات صریح نمایندگان و شورای 
نگهبان برمی آید، حاکی از این است که 
طراحان این طرح نه تنها وارد این مقوله 
نشده اند، بلکه اساسا توجهی نیز به آن 

نداشته اند. 
در طرح اصــالح قانــون انتخابات 
ریاست جمهوری به موارد متعددی از 
ســن و تحصیالت کاندیداها پرداخته 
شــده و حتی رجل سیاسی نیز تعریف 
شــده اســت. مطابق این تعریف رجل 
سیاسی »کســی اســت که از شأنیت 
و جایــگاه اجتماعی برخــوردار بوده و 
از مدیران ارشد لشــکری، کشوری یا 

نمایندگان مجلس باشد.«
طراحان طرح توضیح داده اند که 
»روسای جمهور سابق، وزرا، معاونین 
آنها، شــخصی که حداقــل دو دوره 
نمایندگــی مجلــس را تجربه کرده 
باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی 
نیروهای مسلح و افرادی که از طرف 
احزاب سیاســی معرفی شده باشند، 

در زمره رجال سیاســی محســوب 
می شوند. همچنین دبیران کل احزاب 
به شرطی که دارای سابقه اجرایی در 

سطح باال باشند.« 
به رغم این اشارات مبسوط، درباره زن 
بودن یا نبودن رجل سیاسی سکوت شده 
است. این سکوت مورد اعتراض شماری 
از فعاالن سیاســی قــرار گرفت. حتی 
جلیل رحیمی جهان آبادی که خود عضو 
کمیســیون امنیت ملی مجلس است، 
هفته گذشته در نطق میان دستور جلسه 
علنی مجلس به این موضوع اشاره کرد و 
با بیان اینکه زنان در امور فکری از مردان 
ضعیف تر نیستند، با انتقاد از روند اصالح 
قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
»در این اصالح 50 درصد شــهروندان 

یعنی زنان نادیده گرفته شده اند.«
شاید وقتی دیگر

ایــن دســت اعتراضــات منجر به 
پیگیری بیشتر موضوع از افراد موثر در 
مجلس و شورای نگهبان شد. توضیحات 
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای 
نگهبان در این خصــوص حاکی از این 
بود که باب ورود به انتخابات ریاســت 
جمهوری همچنان به روی زنان بسته 

خواهد ماند. 
او طی گفتگویی در این باره توضیح 
داد: »قوانین بخشی از این مساله است 
اما از نظر من، بخش عمده ای از آن بحث 

فرهنگی است. می توانیم همین سوال 
را به این صورت مطرح کنیم که چرا در 
آمریکا بعد از ســیصد سال هنوز رئیس 
جمهور زن نداریم. آیا بحث تفاوت بین زن 
و مرد بوده است؟ به نظر می رسد بیشتر 
این موضوع فرهنگی است. بگذارید مثال 

دیگری از داخل کشور خودمان  بزنم.«
کدخدایی به انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در اسفند پارســال اشاره کرد 
و ادامــه داد: »در همین انتخابات اخیر، 
تعداد خانم هایی که بــرای نمایندگی 
مجلس ثبت نام کردند و تأیید صالحیت 
شدند بسیار زیاد بود. از بین آنها 16، 17 
نفر انتخاب شدند. یعنی خانم ها هم به 
خودشان رای نمی دهند، اینجا که دیگر 

شورای نگهبان مقصر نیست.«

درنهایت سخنگوی شورای نگهبان 
بحث حضور زنان در انتخابات ریاست 
جمهوری را به آینده حواله داد و گفت: 
»دقیقاً مسئله ممنوعیت های قانونی 
نیست و پای مسائل فرهنگی در میان 
است. شاید در دوره ای ریاست جمهوری 
خانم ها هم اتفاق بیافتد؛ کما اینکه در 
هیچ دوره ای وزیر زن نداشــتیم اما در 
دولت آقای احمدی نــژاد یک وزیر زن 
هم منصوب شد. بنابراین، منع قانونی 
وجود ندارد و شــاید در دوره های آتی 

رئیس جمهور زن هم داشته باشیم.«
 مجلس در این مورد 

دخالت نمی کند
به رغم این توضیحات این پرســش 
همچنان به وقت خود باقی است که چرا 
نهادهای قانونگذار و ناظر بر انتخابات، 
فضا را برای حضور زنان باز نمی کنند تا 
مردم خودشان در این باره تصمیم بگیرند 
و چرا حال که به گفته سخنگوی شورای 
نگهبان، مانع فرهنگی بر سر راه ورود زنان 
به پاستور است، این نهادها در جهت رفع 

این نقیصه فرهنگی تالش نمی کنند؟
طــرح اصــالح قانــون انتخابات 
ریاست جمهوری کامال زیر نظر شورای 
نگهبان در حال طی مراحل قانونی خود 
اســت و در مورد تعیین تکلیف زنان در 
تعریف رجل سیاسی نیز به نظر می رسد 
مجلس موضــوع را کامال به شــورای 

نگهبان واگذار کرده است. 
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون 
شوراها و امور داخلی در مجلس دیروز در 
گفتگویی با »انتخاب« در این خصوص 
گفت: »ما قصد ورود به بحث حضور زنان 
در انتخابات نداریم و این مسئله را برعهده 

شورای نگهبان می دانیم.«
او تصریــح کرد: »اینکــه بخواهیم 
رجل سیاسی را تفسیر یا تعیین کنیم، 
موضوعی بــوده که بر عهده شــورای 
محترم نگهبان است. ما در کمیسیون 
اعتقاد داریم که حتــی مباحث کالن 
در انتخابات کــه چندی پیش نیز مقام 
معظم رهبری اشاراتی به آن داشتند نیز 
به شورای نگهبان مربوط می شود و ما در 

این مسئله دخالت نمی کنیم.«
حدادی حتی وقتی از او پرســیده 
شد که موضع رسمی کمیسیون در این 
خصوص چیست نیز پاسخ روشنی نداده 

و مجددا تکرار کرده است: »ما این بحث 
را اساسا متوجه شورای نگهبان می دانیم 
و قصدی بــرای ورود به ایــن مباحث 

نداریم.«
پیشنهاد برگزاری همه پرسی

بدین ترتیب می توان گفت که برای 
رفع تبعیض جنســیتی در این مقوله، 
همچنــان راه درازی در پیش اســت. 
هــادی غفاری، روحانــی اصالح طلب 
دیروز در گفتگویی بــا »خبرآنالین«، 
پیشنهاد برگزاری همه پرسی در مورد 
کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست 

جمهوری را داده است. 
او گفته اســت: »بنــده منکر نقش 
پررنگ بانوان در جامعه نیستم و معتقدم 
اگر بر اســاس قوانیــن موضوع حضور 
کاندیــدای زن در انتخابات ریاســت 
جمهوری قابل حل نیست، این مسئله را 
بر اساس »همه  پرسی« پیگیری کنیم.«

غفاری در ادامه افزوده است: »بنده 
بیم آن را دارم که عده ای با این بهانه که 
»مردم نمی فهمند« تن بــه برگزاری 
همه پرســی ندهند.« ایــن روحانی 
اصالح طلب البته به ایــن موضوع هم 
اشــاره کرده که »تا وقتــی اصالحات 
ساختاری در کشور رخ ندهد، مشکالت 
موجود با حضور یک رئیس جمهور خانم، 
چهره های برجســته حوزوی و حتی 
نظامی قابل حل نیست.« با این حساب 
باید گفت مادامی کــه این »اصالحات 
ساختاری« صورت نگرفته است، موضوع 
حضور زنان در مدیریت کالن کشــور 

کان لم یکن خواهد بود. 

سکوت طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری درباره یک مناقشه 40 ساله؛

پای زنان همچنان به پاستور نخواهد رسید

خبر

منابع دیپلماتیک عربی کــه اوضاع منطقه 
خلیج فارس را تحت نظر دارند، بر این عقیده اند که 
استقبال پادشاهی عمان از توافق صلح بین بحرین 
و اسرائیل، نشان می دهد که عمان نیز خود را آماده 
می کند تا پنجمین دولت عربی باشد که وارد خط 

عادی سازی روابط با اسرائیل می شود.
العرب، نزدیک به عربستان سعودی نوشت: 
منابع دیپلماتیک عربی که اوضاع منطقه خلیج 
فارس را تحــت نظر دارند، بر ایــن عقیده اند که 
استقبال پادشاهی عمان از توافق صلح بین بحرین 
و اسرائیل، نشان می دهد که عمان نیز خود را آماده 
می کند تا پنجمین دولت عربی باشد که وارد خط 

عادی سازی روابط با اسرائیل می شود.
در ادامه این مطلب آمده است: این منابع تصریح 

کردند که پادشاهی عمان از تمام پالس هایی که 
می تواند آن را پنجمین دولت عربی پس از مصر، 
اردن، امارات و بحرین کند که وارد عادی سازی با 

اسرائیل می شود، برخوردار است.
در همین رابطه، منابع مذکور خاطرنشــان 
می کنند که سلطان قابوس بن سعید، نقش خود را 
در هموارسازی مسیر برای سلطان هیثم بن طارق 
در راستای عقد قرارداد صلح با اسرائیل، ایفا کرد و 
این مهم زمانی اتفاق افتاد که سلطان قابوس در 

سال ۲01۸ به استقبال نتانیاهو رفت.
این سفر، اولین ســفر در نوع خود بود که طی 
آن یک مسئول اســرائیلی در این سطح، به یک 
دولت عربی حاشــیه خلیج فارس می رفت. در 
همین رابطه، یکی از شخصیت ها که شرایط در 

پادشــاهی عمان را به خوبی می دانست، تصریح 
کرد که سلطان قابوس با رفتن به استقبال نتانیاهو 
ثابت کرد که پادشاهی عمان از واکنش های ایران 

بیمی ندارد.
این شخصیت خاطرنشان کرد که ایران پس از 
سفر نتانیاهو به مسقط، هیچ واکنشی به این موضوع 
نشان نداد، اما در خصوص توافق صلح بین امارات 
و بحرین با اســرائیل، عکس العمل هایی داشت. 
همانطور که حزب اهلل نیز در این خصوص مانند 
ایران عمل کرده و هیچگونه انتقادی از عمان نکرد.
برخی بعید نمی دانند که دیپلماسی عمانی 
به رهبری وزیر خارجه جدید آن، بدر السعیدی، 
در رابطه مستحکمی که سال ها بین عمان و ایران 
برقرار بوده، گامی به عقب بردارد، به این دلیل که 

رابطه بین این دو کشور، فواید واضحی برای تهران 
داشته و کمک زیادی به شکستن انزوای سیاسی 
آن در منطقه کرده اســت. در ادامه، ممکن است 
شاهد وقوع تغییرات بزرگی در روابط منطقه ای 
عمان، از جمله تحکیم روابط با اســرائیل باشیم. 
بنابراین، مسقط نیازی ندارد تا روابط دائمی خود 
با اســرائیل را از شکل ســّری، به شکل علنی آن 

تغییر دهد.
پادشــاهی عمان، از تصمیم بحرین و امارات 
استقبال نمود، اما هیچ اظهار نظر رسمی در مورد 
موضع خود برای عادی ســازی روابط با اسرائیل 
نکرده است. صرفا تلویزیون رسمی عمان اعالم 
کرد امیدوار است عادی سازی روابط با اسرائیل، 

به تحقق صلح فلسطین با این رژیم منتهی شود.

به گفتــه تحلیلگــران، رابطــه خوب با 
ایران، یکی از اصول ثابت در سیاســت عمان 
اســت، همانطور کــه در زمان شــاه، ایران 
نیرو هــای نظامی خــود را برای ســرکوب 
 شورشــی که در منطقــه ظفار شــده بود، 

به عمان فرستاد.
این رابطه نزدیک حتی پــس از پیروزی 
انقالب در ایران نیز متوقف نشــد و اوج آن را 
در ایفای نقش عمان در جریان امضای توافق 

هسته ای، در تابستان ۲015 دیدیم.

العرب، نزدیک به عربستان سعودی:

عمانضمنحفظارتباطباایران،روابطشرابااسرائیلعادیسازیمیکند
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در دیدار با رافائل گروسی مطرح شد؛
ابرازنگرانیایرانازفعالیتهای

هستهایغیرشفافعربستان
محسن بهاروند، معاون حقوقی و بین الملل وزیر 
امور خارجه کشورمان روز گذشته در حاشیه اجالس 
شورای حکام با رافائل گروســی مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. معاون 
وزیر خارجه کشورمان در این دیدار، از فعالیت های 
غیرشفاف هسته ای عربستان و استنکاف این کشور 
از پذیرش بازرسان آژانس ابراز نگرانی کرد و همکاری 
ایران با این سازمان را به دور از تاثیرپذیری طرف های 

ثالث به نفع دو طرف خواند.
    

رئیس دیوان عالی کشور:
حکمپرونده»روحاهللزم«

صادرشدهاست
سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی 
کشور در حاشیه نشســت هیأت عمومی از صدور 
حکم پرونده روح اهلل زم خبر داد و در پاسخ به سوالی 
درباره حکم اعدام سه نفر از معترضان حوادث آبان 
1۳9۸ گفت: این پرونده در حال رسیدگی است. وی 
در واکنش به ارسال نامه ای از سوی وکیل این سه 
متهم به دیوان عالی کشور گفت: هر نامه ای که می آید 
به روی پرونده می رود. مرتضوی مقدم همچنین در 
پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: این 
پرونده تمام شده و دست دیوان عالی کشور نیست و 

در مرحله اجراست.
    

پومپئو: 
مکانیسمماشهظرفیکهفته

آیندهفعالخواهدشد
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در گفت وگو 
با شــبکه »فاکس نیوز« با تکرار اتهام زنی به ایران 
از کشورهای اروپایی خواســت تا به واشنگتن در 
تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران کمک کنند و 
مدعی شد که ظرف یک هفته آینده با فعال شدن 
مکانیسم ماشــه، تحریم های ایران بازمی گردد. 
وی بار دیگر با تأکیــد بر تالش واشــنگتن برای 
بازگرداندن تحریم های ســازمان ملل علیه ایران 
گفت: »کشــورهای اروپایی نیز می دانند که )لغو 
محدودیت های تسلیحاتی ایران( ایده بدی است. 
اطمینان دارم که ایــاالت متحده ظرف یک هفته 
موفق خواهد شد و مکانیسم ماشه فعال می شود و 

ایران یکبار دیگر از قاچاق سالح منع خواهد شد.«
    

شورا  از حد نصاب خارج شد؛ 
دستگیری15عضوشورای
شهرساریبهاتهامفسادمالی

به گزارش ایلنا، در ادامه دستگیری های پرونده 
فساد مالی شهرداری و شورای شهر ساری پنجمین 
عضو از شورای شهر نیز توسط سربازان گمنام امام 
زمان )عج( دستگیر شد. بدین ترتیب این شورای 
9 نفری از اکثریت افتاد و طبق قانون حق تشکیل 
جلسه ندارد. تاکنون 10 مدیر و کارمند شهرداری و 
پنج عضو شورای شهر ساری به اتهام اختالس، رشوه 
و تضییع حقوق عمومی بازداشت شده اند. رئیس کل 
دادگستری مازندران اعالم کرد که میزان تخلفات 
مالی در این پرونده بســیار زیاد است و تحقیقات 

ادامه دارند.
    

حاج علی اکبری:
بعدازمحرموبازگشاییمدارس،
تعطیلینمازجمعهتوجیهندارد

حجت االســالم محمدجواد حاج علی اکبری، 
رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، در نشست 
با وزیر بهداشت با بیان اینکه به نظر می رسد کمترین 
ریسک و مخاطره را در نماز جمعه داریم، گفت: نماز 
جمعه کامال قابل کنترل است. در حال حاضر بعد از 
محرم و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، توجیهی 
برای عدم برگزاری نماز جمعه وجود ندارد. در عین 
حال بی انضباطی هم تاکنون وجود نداشته است. 
مردم هم خودشان بسیار رعایت می کنند. شرایط 
فعلی اقتضا می کند که با دستور ستاد ملی کرونا که 

نماز جمعه را برگزار کنیم.
    

طرحسهفوریتیمجلسبرای
مقابلهبااقداماتآمریکاواروپا

حجت االسالم نصراهلل پژمانفر، نماینده مردم 
مشهد و کالت در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: 
آمریکایی ها در ۳0 مرداد درخواســت فعال کردن 
سیستم ماشه را ارائه کردند بنا بر تفسیر آمریکایی ها 
تا ۳0 شهریور ماه شورای امنیت باید قطعنامه ای 
را صادر کند. وی بــا بیان اینکــه اروپایی ها بازی 
منافقانه ای انجام می دهند و سیاست های اعالمی 
آنها با سیاســت های اعمالی متناقض است، افزود: 
در همین راستا طرح سه فوریتی از سوی نمایندگان 
آماده شــده تا با تصویب آن در مجلس با شیطنت 

اروپایی ها و آمریکا مقابله کنیم.

هادی غفاری، روحانی 
اصالح طلب در گفتگویی، 

پیشنهاد برگزاری 
همه پرسی برای تعیین 

تکلیف کاندیداتوری 
زنان در انتخابات 

ریاست جمهوری را مطرح 
کرد و گفت: البته بنده 

بیم آن را دارم که عده ای 
با این بهانه که »مردم 

نمی فهمند« تن به برگزاری 
همه پرسی ندهند 

علی حدادی، سخنگوی 
کمیسیون شوراها و امور 

داخلی درباره موضع 
این کمیسیون پیرامون 

کاندیداتوری زنان در 
انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: ما این بحث را اساسا 

متوجه شورای نگهبان 
می دانیم و قصدی برای 

ورود به این مباحث نداریم

ســتاد اربعین در اطالعیه ای اعالم کرد: برگزاری هرگونه 
راهپیمایی و پیاده روی گروهــی و کاروانی تحت هر عنوان به 
سمت مرزهای غربی ممنوع و برخالف شیوه نامه های بهداشتی 

ستاد ملی کرونا خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، در متن اطالعیه 

شماره )1( ستاد مرکزی اربعین آمده است: به اطالع مردم دین 
مدار و عاشقان خط سرخ شــهادت اباعبدااهلل الحسین علیه 
السالم می رساند، در ســال جاری علیرغم آماده سازی تمام 
زیرســاخت ها و اتخاذ تمهیدات برای برگزاری یک حماسه 
باشکوه دیگر در ایام اربعین حســینی )ع( اما به دلیل شیوع 
بیماری کرونا در عراق و اعالم عدم پذیرش زائرین دیگر کشورها 
برای انجام مراســم راهپیمائی اربعین و اِعمال سیاست های 
قرنطینه ای در آن کشور، همچنین تصمیم ستاد ملی مدیریت 
مبارزه با بیماری کرونا در کشور مبنی بر اِعمال سیاست ها و شیوه 
نامه های پزشکی، بهداشتی ماه محرم که به بهترین شکل از 

سوی مردم عزادار و فهیم کشور اجرا شد.
این اطالعیه تاکید کرده است: اعالم می شود هرگونه عزیمت 
زوار به کشور عراق در ایام ماه صفر سال جاری امکان پذیر نبوده 

و مرزهای کشور برای تردد زوار مسدود است.
در ادامه این اطالعیه آمده است: برگزاری هرگونه راهپیمایی 
و پیاده روی گروهی و کاروانی تحت هر عنوان به سمت مرزهای 
غربی ممنوع و بر خالف شــیوه نامه های بهداشتی ستاد ملی 

کرونا خواهد بود.
همچنین در این اطالعیه اشــاره شده اســت: از عزادارن 
درخواست می شود به شایعات و مطالب طرح شده در فضای 

مجازی و سایت های غیر معتبر توجه نکرده و صرفاً اطالعیه های 
صادره از سوی ستاد مرکزی اربعین و ستاد ملی مدیریت مبارزه 

با کرونا را مالک عمل قرار دهند.
در آخرین بند این اطالعیه خاطر نشان شده است: برنامه های 
جایگزین مراسم راهپیمایی اربعین سال جاری با هدف زنده نگه 

داشتن فضای ارزشی اربعین بعدا اعالم خواهد شد.
گفتنی اســت ایرج مسجدی، ســفیر ایران در عراق طی 
روزهای گذشته مکرر اعالم کرده که دولت عراق پذیرای زوار 
خارجی در مراسم اربعین امسال نیست و مراسم اربعین تنها با 

حضور خود عراقی ها برگزار خواهد شد. 

ستاد اربعین:

برگزاریهرگونهپیادهرویگروهیبهسمتمرزهایغربیممنوعاست


